
Рішення колегії від 29. 02. 2012 року 

 

              Колегія служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації  29 лютого 2012 року, заслухавши доповіді «Про забезпечення 

оптимального функціонування системи захисту прав дітей в Харківській області у 

2011 році в межах виконання Загальнодержавної програми „Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”, «Про дотримання чинного 

законодавства з попередження корупційних дій»,  «Про підсумки роботи із 

зверненнями громадян» та розглянувши питання «Про затвердження плану роботи 

служби у справах дітей на 2012 рік», 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Запропонувати головам Координаційних рад у справах дітей районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад: 
  

1.1. З метою посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за 

дотримання вимог законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провести перевірки з питань 

здійснення контролю районними державними адміністраціями з виконання 

делегованих повноважень органів місцевого самоврядування щодо: 

- збереження за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, житла, в якому вони проживали разом з батьками, рідними тощо до 

влаштування їх до закладів або сім’ї громадян; 

- своєчасності (з 16 років) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на квартирний облік; 

- забезпечення протягом місяця після досягнення 18 років та їх повернення із 

сімейних форм виховання, державних закладів, після навчання, житлом, у тому 

числі соціальним, та надання їм в подальшому благоустроєного жилого 

приміщення для постійного проживання. 

Протягом І півріччя 2012 року 
1.2. Здійснити перевірку ведення місцевими органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Протягом І півріччя 2012 року            

1.3.Згідно діючого законодавства при прийнятті рішень про надання правового 

статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, клопотати 

перед головами сільських та селищних рад, міських рад про закріплення за дітьми 

житла, що належить батькам, зазначаючи його конкретну адресу, призначення 

відповідального за збереження цього житла. Здійснювати контроль за зазначеними 

питаннями. 

Протягом 2012 р. 
1.4. У випадку виявлення фактів порушення прав дітей на житло та майно вживати 

заходів щодо поновлення цих прав, у тому числі у судовому порядку.  

Протягом2012р.          

 1.5. Продовжити роботу в напрямку забезпечення пріоритету влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. 

Взяти під особистий контроль стан виконання прогнозованих зобов’язань щодо 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання протягом 2012 року. 

Протягом2012р.             

 1.6. Тримати на постійному контролі питання якості створення та функціонування 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Детально вивчати причини 

та наслідки розформування сімейних форм виховання або виведення дітей з таких 



сімей; рівень соціального захисту та адаптації осіб, які вибули із прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу по закінченню терміну перебування. 

 

Протягом 2012р. 
    

1.7. При влаштуванні дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу зобов’язувати батьків-вихователів та прийомних батьків вживати заходів зі 

збереження житла та майна, що належить дітям, при відсутності інших осіб, які за 

це відповідають. 

 

Протягом 2012 р. 

 

1.8. Провести аналіз результативності та ефективності роботи органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування з виявлення, взяття на облік, здійснення 

соціального супроводу та результативності роботи з сім’ями, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження 

соціального сирітства. 

Протягом І півріччя 2012 року 
         1.9. Вивчити стан організації та результативності роботи управлінь та відділів 

районних державних адміністрацій, міських рад щодо роботи з профілактики 

правопорушень та злочинності, у тому числі з учнями та батьківською 

громадськістю у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, які 

функціонують на території районів, міст. 

 

Протягом І півріччя 2012 року 
          

2. Начальникам служб у справах дітей: 
           

2.1. Проводити постійний аналіз документів особових справ дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних закладах, 

сімейних формах виховання, що перебувають на первинному та місцевому обліках 

служб у справах дітей з метою виявлення дітей, батьки яких перебували у місцях 

позбавлення волі, у розшуку, відібрані у батьків без позбавлення батьківських 

прав. Вжити заходів щодо повернення таких дітей батькам або остаточного 

визначення їх правового статусу 

Протягом 2012 р. 
2.2. Приділяти більш уваги процесу передачі дітей під опіку, піклування, особливо 

у випадках, коли у дитини є родичі. 

Протягом 2012 р.                                

2.3. Забезпечити неухильне виконання пункту 49 Порядку провадження діяльності 

з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10. 2008р. № 905 (із 

змінами 2011 р.). 

Протягом 2012 р.        

2.4. Не допускати фактів несвоєчасної постановки дітей на первинний та місцевий 

облік, несвоєчасного прийняття рішення про надання дітям статусу дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2012 р.        

2.5. Продовжити роботу з формування особових справ дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відповідно до вимог наказу Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11. 2008р. № 4591 «Про 

затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального 

захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та 



дитини, позбавленої батьківського піклування». Оновити в особових справах дітей 

індивідуальні плани соціального захисту, особисті документи дитини. 

Протягом 2012 р.        

2.6. Взяти під особистий контроль стан наповнення, своєчасного внесення змін до 

банків даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, ЄІАС «Діти». 

Протягом 2012 р. 
2.7. Визначити у службах у справах дітей посади, які мають найбільший ризик 

корупційних дій. Забезпечити виконання посадовими особами, які займають 

посади, які мають найбільший ризик корупційних дій, методичних рекомендацій 

Головного управління державної служби України щодо попередження корупційних 

дій.     

Протягом 2012 р.   

2.8. Не допускати фактів поверхового розгляду звернень громадян та 

необґрунтованих відмов у розгляді звернень громадян з питань соціально-

правового захисту дітей. 

Протягом 2012 р.        

2.9. Звернення громадян з питань соціально-правового захисту дітей розглядати з 

обов’язковим виходом (виїздом) на місце. 

Протягом 2012 р.        

  

3. Затвердити план роботи служби у справах дітей на 2012 рік. 

  

4. Про стан виконання рішення колегії інформувати службу у справах дітей 

обласної державної адміністрації до 01.07. 2012 р.  
                                                                                                                                               

                         

Рішення колегії направити головам Координаційних рад у справах дітей, 

начальникам служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад. 

  
  

Голова колегії                                                                                          Т.П. Печерських 

  

Секретар                                                                                                    С.А. Михайленко 

 


